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CONSELLERIA D'EDUCACIÓ I CULTURA
El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

Num. 26892
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 25 de novembre
de 2009 per la qual es disposa la posada en funcionament de centres públics d’educació de persones adultes per al curs 20092010
L’article 1 del Decret 40/2009, de dia 26 de juny (BOIB núm. 96, de dia
4 de juliol de 2009), estableix la creació dels centres públics d’educació de persones adultes següents:
1. CEPA Artà, amb el codi 07008171, amb domicili al carrer de Pere
Amorós Esteva d’Artà.
2. CEPA Sud, amb el codi 07013899, amb domicili al Camí des Ravellar,
finca na Llarga, de Campos.
3. CEPA Sa Pobla, amb el codi 07013905, amb domicili al carrer de
Sagasta, s/n de Sa Pobla.
4. CEPA Sant Antoni, amb el codi 07008211, amb domicili a la carretera
de Can Germà, s/n de Sant Antoni de Portmany.
Per altra banda, l’article 2 de l’esmentat Decret, crea l’aula d’educació
permanent de persones adultes següent:
1. Aula de Sóller, amb el codi 07013917, amb domicili al carrer Victòria,
s/n de Sóller.
La disposició final primera del Decret 40/2009, de 26 de juny, faculta el
conseller d’Educació i Cultura perquè adopti les mesures necessàries per a la
seva execució.
Per tot això, a proposta de la Direcció General de Planificació i Centres i
fent ús de les facultats que m’atribueixen la Llei 4/2001, de 14 de març, del
Govern de les Illes Balears i la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, dict la següent
ORDRE
Primer. Els centres d’educació de persones adultes CEPA Artà (codi
07008171), CEPA Sud (codi 07013899), CEPA Sa Pobla (codi 07013905),
CEPA Sant Antoni (codi 07008211) i l’Aula de Sóller, creats pel Decret
40/2009, de dia 26 de juny, començaran a desenvolupar les seves activitats
durant el curs 2009-2010.
Segon. Els centres d’educació de persones adultes a què es refereix l’article anterior impartiran els ensenyaments de l’oferta bàsica següents:
Ensenyaments inicials de la formació bàsica
Educació secundària per a persones adultes (ESPA)
Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau superior
Preparació de les proves d’accés a la universitat
Preparació de les proves d’avaluació i certificació de coneixements de
llengua catalana, nivells A, B, C i D
Cursos de llengua castellana, nivells 1, 2 y 3
Preparació de proves lliures per a obtenir la certificació de nivell bàsic
dels idiomes estrangers
Tecnologies de la informació i la comunicació
Tercer. L’Aula de Sóller impartirà els ensenyaments de l’oferta bàsica
següents:

—o—
Num. 27272
Ordre del conseller d’Educació i Cultura de dia 9 de desembre de
2009, de cessament i nomenament de nous membres, titulars i
suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears.
D’acord amb els escrits rebuts del Consell Insular de Menorca, de la
Federació d’Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB), de FERE-CECAEscola Catòlica de les Illes Balears, d’Educació i Gestió-Escola Catòlica de les
Illes Balears i de l’Administració Educativa en relació al nomenament de nous
membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears en substitució dels anteriors membres representants de les esmentades organitzacions.
En base a la proposta de substitució de representants, titulars i suplents,
que fa el president del Consell Escolar de les Illes Balears el dia 9 de desembre
de 2009, d’acord amb el que estableix l’article 9.2 del Decret legislatiu
112/2001, de 7 de setembre, pel qual s’aprova la Llei de Consells Escolars de
les Illes Balears, i el punt ‘o’ de l’apartat primer de l’article 17 del Reglament
d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears, dict la
següent:
ORDRE
Article 1.
Cessar com a membres del Consell Escolar de les Illes Balears, les persones que tot seguit s’indiquen, agraint la seva col·laboració:
Grup E: Representants dels titulars de centres docents privats
En representació de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes Balears.
- Suplent
Bernat Josep Alemany Ramis
- Suplent
Miquel Balle Palou
Grup G: Representants de les organitzacions patronals
En representació d’Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears.
-Titular
Marta Monfort Miserachs
Grup H: Representants de l’Administració Educativa
-Titular
Rafaela Sánchez Benítez
-Suplent
María Asunción Alarcón Bigas
Grup J: Representants de l’Administració Local
En representació FELIB
-Titular
Esperanza Català Ribó
- Suplent
Maria José Morell Vivancos
Grup K: Representants dels Consells Insulars
En representació del Consell Insular de Menorca
-Suplent
Magí Muñoz Gener
Article 2.
Nomenar membres del Consell Escolar de les Illes Balears les persones
que a continuació es relacionen:
Grup E: Representants dels titulars de centres docents privats
En representació de FERE-CECA-Escola Catòlica de les Illes Balears.
- Titular
Marc González Sabater*
- Suplent
Margalida Llabrés Botellas

Ensenyaments inicials de la formació bàsica
Preparació de les proves lliures per a l’obtenció del títol de graduat en
educació secundària obligatòria
Preparació de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà
Preparació de les proves d’avaluació i certificació de coneixements de
llengua catalana
Cursos de llengua castellana, nivells 1, 2 i 3

*Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 10 de març
de 2009 (BOIB núm. 39 de 17-03-2009)

Quart. S’autoritza la Direcció General de Planificació i Centres perquè
dicti les instruccions necessàries i adopti les mesures adients que exigeix l’obertura dels nous centres que es disposen en aquesta Ordre.

*Nomenada a l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de 22 de març
de 2007 (BOIB núm. 46 de 27-03-2007)

Cinquè. Aquesta Ordre començarà a vigir l’endemà d’haver-se publicat al
BOIB.

Grup G: Representants de les organitzacions patronals
En representació d’Educació i Gestió-Escola Catòlica de les Illes Balears.
-Titular
Bernat Josep Alemany Ramis
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-Titular.
Suplent

Margalida Moyà Pons*
Miquel Balle Palou
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Grup H: Representants de l’Administració Educativa
-Titular
María Asunción Alarcón Bigas
-Titular
-Suplent

Alfonso Rodríguez Badal*
Luís Vidaña Fernández

*Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 10 de març
de 2009 (BOIB núm. 39 de 17-03-2009)
Grup J: Representants de l’Administració Local Representant FELIB
-Titular
Miquel Ferrer Viver
- Titular:
- Suplent

Rosa Palliser Riudavets *
María Teresa Salord Ripoll

*Nomenada a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 10 de març
de 2009 (BOIB núm. 39 de 17-03-2009)
Grup K: Representants dels Consells Insulars
Representant Consell Insular de Menorca
-Titular
Joan Torres Faner*
-Suplent
Joan Febrer Torres
*Nomenat a l’Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 10 de març
de 2009 (BOIB núm. 39 de 17-03-2009)
Article 3.
La durada dels seus nomenaments serà la corresponent a la dels membres
del Consell Escolar de les Illes Balears substituïts.

12-12-2009

té a la Direcció General de Planificació i Centres la relació del professorat del
centre i la seva respectiva titulació.
11. El 4 de novembre de 2009, la Comissió de valoració de la qualificació
del professorat de centres d’educació infantil de primer cicle emeté informe
favorable respecte del nombre de professionals, del nombre mínim de mestres
d’educació infantil i de la resta de personal d’atenció educativa, i informe favorable condicionat a complir els compromisos adquirits respecte del nivell de
català exigible de conformitat amb l’apartat f de l’article 11 del Decret 60/2008.
Fonaments de dret
1. La Llei orgànica 2/2006, de 3 de març (BOE del 4), d’educació.
2. La Llei orgànica 8/1985, de 3 de juliol (BOE del 24), reguladora del
dret a l’educació.
3. La Llei 30/1992, de 26 de novembre (BOE del 27), de règim jurídic de
les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
4. La Llei 3/2003, de 26 de març (BOIB de 3 d’abril), de règim jurídic de
l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
5. El Reial decret 1004/1991, de 14 de juny (BOE del 26 de juny), pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen ensenyaments de
règim general no universitaris.
6. El Reial decret 332/1992, de 3 d’abril (BOE del 9), sobre autoritzacions
de centres privats per impartir ensenyaments de règim general no universitaris.
7. El Reial decret 1876/1997, de 12 de desembre (BOE del 16 de gener de
1998), sobre traspàs de funcions i serveis de l’Administració civil de l’Estat a la
Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d’ensenyament no universitari.
8. Les disposicions transitòries primera i segona del Decret 60/2008, de 2
de maig (BOE del 8), pel qual s’estableixen els requisits mínims dels centres de
primer cicle d’educació infantil.

Disposició final.
Aquesta Ordre entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de les Illes Balears.

Per tot això, i a proposta de la directora general de Planificació i Centres,
dict la següent

Palma, 9 de desembre de 2009

Resolució

El conseller d’Educació i Cultura
Bartomeu Llinàs Ferrà

1. Autoritzar l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil
privat de primer cicle CEI Petits Ferrerets del Pont d’Inca Nou, Marratxí, que
queda configurat de la següent manera:

—o—
Num. 26579
Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 24 de novembre
de 2009 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del
centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Petits
Ferrerets del Pont d’Inca Nou, Marratxí
Antecedents
1. El 9 d’octubre de 2007 (NRE 58046/2007, d’11 d’octubre), la senyora
Magdalena Alomar Ferragut, sol·licità l’autorització per a l’obertura i el funcionament d’un centre d’educació infantil privat de primer cicle situat al carrer
Aubarca, local 10, del Pont d’Inca Nou, Marratxí, amb 4 unitats (una unitat de
0 a 1 any, una unitat d’1 a 2 anys i dues unitats de 2 a 3 anys).
2. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió emeté informe desfavorable
amb data 5 de novembre de 2007.
3. El 27 de novembre de 2007 (NRE 68983), la senyora Magdalena
Alomar Ferragut aportà documentació per tal d’esmenar les deficiències indicades a l’informe de dia 5 de novembre de 2007.
4. El 17 de desembre de 2007, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté informe desfavorable d’acord amb el Reial decret 1004/1991, perquè no
havien estat esmenades totes les deficiències indicades a l’informe de dia 5 de
novembre de 2007.
5. El 10 d’octubre de 2008 (NRE 67900/2008), la senyora Magdalena
Alomar Ferragut aportà la documentació necessària per tal d’esmenar les deficiències exposades a l’informe de dia 17 de desembre de 2007.
6. El Servei de Projectes, Obres i Supervisió, amb data 7 de novembre de
2008, emeté informe favorable d’acord amb el Reial decret 1004/1991, de 14 de
juny (BOE del 26).
7. La Resolució del director general de Planificació i Centres de dia 2 de
desembre de 2008 aprovà el projecte d’obres.
8. El 8 de gener de 2009 (NRE 1256/2009), la senyora Alomar informà de
l’acabament de les obres i hi sol·licità la visita perquè es comprovés que les instal·lacions s’adapten al projecte aprovat.
9. El 16 de febrer de 2009, el Servei de Projectes, Obres i Supervisió
emeté informe tècnic favorable de la visita, en el sentit que les instal·lacions s’adapten als plànols informats dia 7 de novembre de 2008.
10. El 23 d’octubre de 2009 (NRE 79105/2009), la senyora Alomar reme-

Codi de centre: 07014119
Denominació genèrica: Centre d’educació infantil privat de primer cicle.
Denominació específica: CEI Petits Ferrerets
Titular: Magdalena Alomar Ferragut
Domicili: carrer d’Aubarca, núm. 19 (local 10)
Localitat: Es Pont d’Inca Nou
Municipi: Marratxí
Ensenyaments autoritzats: educació infantil de primer cicle.
Capacitat autoritzada: 4 unitats distribuïdes de la següent manera:
0 a 1 any: 1 unitat amb 8 places escolars
1 a 2 anys: 1 unitat amb 13 places escolars
2 a 3 anys: 2 unitats amb 30 places escolars
La capacitat màxima de les unitats en funcionament, en cada moment, no
pot excedir el nombre de places escolars que resulti de l’aplicació de les ràtios
que, pel que fa a la superfície mínima requerida per plaça escolar i nombre d’alumnes per unitat, segons l’edat dels alumnes escolaritzats, es determinin a la
normativa vigent aplicable en aquesta matèria.
La distribució de les unitats autoritzades podrà variar, prèvia sol·licitud de
la titularitat del centre a la Direcció General de Planificació i Centres, sempre
que quedi justificada i acreditada per la demanda de places i que el nombre total
d’unitats no superi el nombre autoritzat.
2. El centre està obligat a adaptar-se als requisits de relació professor-unitat i de titulació i acreditació dels seus professionals docents destinats a les unitats autoritzades mitjançant aquesta Resolució, en el termini de quatre anys
comptadors des de l’entrada en vigor del Decret 60/2008, de 2 de maig, pel qual
s’estableixen els requisits mínims dels centres de primer cicle d’educació infantil. En cas contrari, es procediria a la revocació de l’autorització atorgada.
3. El centre que és autoritzat per aquesta Resolució ha de complir la norma
bàsica de l’edificació NBE-CPI/96, de condicions de protecció contra incendis
aprovada pel Reial decret 2177/1996, de 4 d’octubre (BOE del 29 d’octubre) i
les condicions higièniques, sanitàries, acústiques, d’habitabilitat, de seguretat i
d’accessibilitat que s’assenyalen a la legislació vigent. Tot això sense perjudici
que s’hagin de complir altres requisits exigits per la normativa municipal o autonòmica corresponent. La responsabilitat per l’incompliment de les condicions

